Al ruim 20 jaar ontwikkelt Plandatis software
voor het technisch en bouwkundig beheer
van vastgoed, van kantoorgebouwen tot
woonhuizen. Het primaire aanbod bestaat uit
drie softwarepakketten (O-Prognose, Safety
Register en EPAview) om vastgoedbeheerders
te ondersteunen, ook bij de naleving van weten regelgeving. Door de forse groei van de
activiteiten begon Plandatis problemen te krijgen
met het ontsluiten van de applicaties voor zijn
klanten. Daarnaast begon de performance ook
een issue te worden, evenals het beheer. Daarom
maakt Plandatis sinds begin 2018 gebruik van de
IaaS omgeving van Previder.

Dunto volupta taestrum eum essin re pernatiatem

Plandatis bouwt
verder dankzij
Previder IaaS

“Onze producten zijn bedoeld om de gebruikers inzicht te geven en hen het
werk eenvoudiger te maken”, aldus Erik Vriens, Manager Services bij Plandatis
en contracthouder met betrekking tot de dienstverlening van Previder. “Wij
maken standaardapplicaties die vooral op de uitvoering gericht zijn. Dat doen
we intussen voor ongeveer 1.200 tevreden klanten in heel Nederland. Onze
producten worden aangeboden op basis van licenties en onderhoud. Een en
ander vertaalt zich in een abonnementsprijs per maand.”
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“Previder heeft goed en gericht meegedacht
over hoe wij onze applicaties het beste
kunnen ontsluiten.”
Pedro Toeter, Technisch Consultant bij Plandatis
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meegedacht over hoe we onze applicaties het beste
kunnen ontsluiten. Hoe maken we een gateway waarop
klanten kunnen inloggen en hoe gaan we die beveiligen?
Vervolgens hebben wij vanuit Plandatis zelf de virtuele
servers opgebouwd op het platform van Previder.”

Specifieke expertise
Begin 2018 zijn alle gehoste klanten van Plandatis in
één keer overgezet naar de omgeving bij Previder. “Dat
was een hele operatie, ook wel spannend. We hebben
het proces zoveel mogelijk geautomatiseerd. De hele
conversie heeft zes weken in beslag genomen. In verband
met de bereikbaarheid van de klanten konden we er
alleen in de weekends aan werken. Inmiddels draait alles
zoals we het bedacht hebben en graag wilden. Natuurlijk
kunnen we nog steeds dingen finetunen. Ook krijgen we
vanuit de markt nog regelmatig vragen over security
en andere specifieke onderwerpen. Maar dan kunnen
we altijd een beroep doen op de experts die Previder
daarvoor in huis heeft.”
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